
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paggamit ng Angkop na Pantukoy 

Isulat sa patlang ang pantukoy na bubuo sa pangungusap. Gamitin ang 
mga pantukoy na si, sina, ni, nina, kay, o kina. 
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  1.  Galing sa palengke ________ Nanay at Ate Veron. 

  2.  Tutulungan ko ________ Kuya Mike sa pagdidilig sa bakuran. 

  3.  Ang asul na tsinelas sa harap ng pinto ay ________ Mang 
Domingo. 

  4.  Nasabi na ba sa iyo ________ Marites ang sikreto niya? 

  5.  Ang silid-aralan ________ Marco at Manny ay nasa ikalawang 
palapag ng gusali. 

  6.  ________ Wilma at Michelle ba itong diorama sa mesa? 

  7.  Magpapatingin sa doktor ________ Lolo Popoy at Lola Hilda. 

  8.  ________ Lani ba itong bagong itim na pantalon? 

  9.  Ipinakain ________ Raul ang kanyang mga alagang aso.  

10.  ________ G. Marquez ang magiging guro natin sa Science. 

11.  Ikinuwento sa akin ________ Ray at Jaime ang napanood nilang 
pelikula. 

12.  May sorpresa kaming inihanda para ________ Tatay at Nanay sa 
okasyon ng kanilang anibersaryo. 

13.  Kanina ko pa hinihintay umuwi ________ Katrina mula sa 
paaralan. 

14.  Ang mga aklat na ito ay isasauli ________ Bb. Sanchez sa silid-
aklatan. 

15. Ang susunod na mag-uulat tungkol sa mga karapatan ng mga 
bata ay ________ Joshua, Maricel, at Camille. 

   

Kakayahan: Nagagamit ang angkop na pantukoy upang mabuo ang pangungusap 



Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paggamit ng Angkop na Pantukoy (Mga Sagot) 

Isulat sa patlang ang pantukoy na bubuo sa pangungusap. Gamitin ang 
mga pantukoy na si, sina, ni, nina, kay, o kina. 

© 2014 Pia Noche  samutsamot.com 

  1.  Galing sa palengke ________ Nanay at Ate Veron. 

  2.  Tutulungan ko ________ Kuya Mike sa pagdidilig sa bakuran. 

  3.  Ang asul na tsinelas sa harap ng pinto ay ________ Mang 
Domingo. 

  4.  Nasabi na ba sa iyo ________ Marites ang sikreto niya? 

  5.  Ang silid-aralan ________ Marco at Manny ay nasa ikalawang 
palapag ng gusali. 

  6.  ________ Wilma at Michelle ba itong diorama sa mesa? 

  7.  Magpapatingin sa doktor ________ Lolo Popoy at Lola Hilda. 

  8.  ________ Lani ba itong bagong itim na pantalon? 

  9.  Ipinakain ________ Raul ang kanyang mga alagang aso.  

10.  ________ G. Marquez ang magiging guro natin sa Science. 

11.  Ikinuwento sa akin ________ Ray at Jaime ang napanood nilang 
pelikula. 

12.  May sorpresa kaming inihanda para ________ Tatay at Nanay sa 
okasyon ng kanilang anibersaryo. 

13.  Kanina ko pa hinihintay umuwi ________ Katrina mula sa 
paaralan. 

14.  Ang mga aklat na ito ay isasauli ________ Bb. Sanchez sa silid-
aklatan. 

15. Ang susunod na mag-uulat tungkol sa mga karapatan ng mga 
bata ay ________ Joshua, Maricel, at Camille. 

   

Kakayahan: Nagagamit ang angkop na pantukoy upang mabuo ang pangungusap 

sina 

si 

kay 

ni 

nina 

Kina 

sina 

Kay 

ni 

Si 

nina 

kina 

si 

ni 

sina 


